Babysång
Öppna förskolan Sävsjö
1. Hej, hej på dej
Hej, hej på dej, hej, hej på dej,
jag kan klappa händerna hela da´n.
Hej, hej på dej, hej, hej på dej,
jag kan klappa händerna hela da´n
2. Jag kan klappa fötterna...
3. Jag kan klappa knäna….
4. Jag kan klappa magen…
5. Jag kan klappa huvudet…
2. Blinka lilla stjärna
Blinka lilla stjärna där,
hur jag undrar var du är.
Fjärran lockar du min syn,
lik en diamant i skyn.
Blinka lilla stjärna där,
hur jag undrar var du är.

3. I ett hus vid skogens slut
I ett hus vid skogens slut,
liten tomte tittar ut.
Haren skuttar fram så fort,
klappar på dess port.
Hjälp ack, hjälp ack, hjälp du mig,
annars skjuter jägarn mig!
Kom, ja kom i stugan in,
räck mig handen din.

4. Öppna och stäng
Öppna och stäng, öppna och stäng,
öppna och stäng och klappa lite grann.
Öppna och stäng, öppna och stäng,
öppna och stäng och klappa lite grann.

Vers 2,3 vifta lite grann, kramas lite grann

5. Strumpstepp
Jag vet vad strumporna vill,
de vill alltid ta ett steg till.
Jag vet vad strumporna vill,
de vill alltid ta ett steg till.
För när strumporna steppar
steppar på magen,
så killar det från sulorna
ända upp i taket.
När strumporna steppar
steppar på magen
kan ingen av dem
ingen av dem
ingen av dem alls stå still

En gång till/killekill.
6. Killramsa
Tåtisse

Ta tag om stortån
Fotbisse

Ta tag om foten
Benborre

Ta tag om underbenet
Knäkorre

Ta tag om knät
Lårvecken

Ta tag om låret

Lilla vällingsäcken

Killa i magen

7. Baka, baka liten kaka.

Knåda barnets mage

Rulla, rulla liten bulla.

Gör rullande rörelser på barnets mage
Ringla, ringla liten kringla.

Gör ringlande rörelser på barnets mage
Nagga den och sockra den.

Kittla barnets mage

Och skjuts in i ugnen!

Skjutsa iväg barnet

8. Ärtorna rullar
Ärtorna rullar, ärtorna rullar,
ärtorna rullar runt.
Ärtorna rullar, ärtorna rullar
ärtorna rullar runt.
Jag vill fånga en ärta på gaffeln,
en ärta på gaffeln,
så liten och rund,
liten och rund.
Ärtan rullar och
jag följer efter,
jag följer efter,
så liten och rund,
liten och rund.
Men ärtan bara rullar runt.
9. Fingerpromenad
Nu går vi uppför benen på en liten promenad,
så stannar vi på magen och vilar ett slag.
Åh så går vi upp till kinderna och klappar på dem,
sen en snabb promenad till tårna igen.

10. Imse vimse spindel
Imse vimse spindel klättrar uppför trå`n.
Ner faller regnet, spolar spindeln bort.
Upp stiger solen, torkar bort allt regn.
Imse vimse spindel klättrar upp igen.

11. Klappa lilla magen
Klappa lilla magen, lilla magen.
Klappa lilla magen, kinden med.
Näsan kan man dra, hm hm hm hm hm.
Munnen spelar bra, br br br.

12. Lilla snigel
Lilla snigel, akta dig,
akta dig, akta dig.
Lilla snigel akta dig,
annars tar jag dig.
Lilla Ellen, kom till mig
kom till mig, kom till mig.
Lilla Ellen, kom till mig,
för jag vill krama dig.
13. Sparka, sparka liten fot
Sparka, sparka liten fot,
sparka, sparka liten fot.
Klappa, klappa liten hand,
klappa, klappa liten hand.
Dansa, dansa liten vän,
om och om och om igen.
Sen lyfter jag dig sakta opp
mot bergets högsta topp.
Sen ropar jag snälla du kom tillbaka,
ja kom tillbaka, tillbaka till mig.

Vinka, vinka liten hand,
stampa, stampa liten fot….
14. Lilla hästen Plopp
Lilla hästen Plopp red uti galopp,
backe upp och backe ner
tills han inte orkar mer.
Till stallet gick han då,
mumsa havre i en vrå.
Sen ska hästen sova sött,
för han är så väldigt trött.

15. Hej barna/tummen upp..
Hej barna/tummen upp, ända upp i taket.
Hej barna/tummen ner, ända ner i golvet.
Tra la la la la la……
16. Flygvisa
Vi flyger upp och ner med vingar av stål.
Vi flyger upp och ner så mycket vi tål.
Vi flyger hit och dit snurrar runt i en loop,
en flygtur med många rop.
Vi flyger upp och ner, upp och ner.
17. Vi sitter i samma båt
Vi sitter i samma båt,
vi sitter i samma båt
och gungar lite hit och dit.
Vi sitter i samma båt,
vi sitter i samma båt
och gungar lite hit och dit.
Akta dig nu kommer det en våg,
Akta dig nu kommer det en våg.
Vi håller hårt om varann
och önskar att stormen försvann.

18. Krokodilen i bilen.
Nyss så träffa jag en krokodil
som körde runt i en bil.
Han var rätt tjock och fet,
och blåste i trumpet,
men bilen var för trång,
och svansen var för lång,
så den fick ligga på ett litet flak där bak.

19. Magen, magen..
Magen, magen, var är magen
klappa, klappa, klappa magen, magen
Foten, foten, var är foten
vicka, vicka, vicka foten, foten.
Morgon middag kväll är du jättesnäll
du är min lilla vän
Himlen är så blå
vet du vad jag tänker då
vi kan väl leka igen.
Näsan, näsan, var är näsan
nypa, nypa, nypa näsan, näsan.
Handen, handen var är handen
vinka, vinka, vinka handen, handen.
Morgon middag……
Kinden, kinden var är kinden
killa, killa, killa kinden, kinden.
Munnen, munnen var är munnen
pussa, pussa, pussa munnen, munnen.
20. När vindarna leker
Det blåser i träden när vindarna leker.
Det blåser i träden när vindarna leker.
Den stora vinden den vill fånga
den lilla vindens alla löv.
Den stora vinden den vill fånga den lilla vindens alla löv.
Det blåser i träden när vindarna leker.
Det blåser i träden när vindarna leker.
21. Kramsången
Melodi: Imse vimse spindel
Luta dig åt sidan,
luta dig min vän.
Ner faller kroppen,
kommer upp igen.
Upp stiger armen,
andra armen sen.
Ta armarna åt sidan
och krama om en vän!

